STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

BESLISSINGSLIJST
WEBSITE

27 maart 2018

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op
de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking
tot de verkeersreglementering in de zone niet-parkeren (zone E1) in de Rode
Molenstraat.

Goedgekeurd

2.

POLITIEVERORDENINGEN. Vaststelling politieverordening inzake openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van Cuba Libre op 20 april 2018 en de
onttrekking van de Grote Markt (tussen de verwijderbare paaltjes) aan het
openbaar domein te onttrekken.

Goedgekeurd

3.

FINANCIËN-TOEZICHT. Advisering rekening 2017 van de kerkfabriek
Protestantse Kerk Mechelen-Zuid.

Gunstig geadviseerd

4.

JEUGD. Goedkeuring huurreglement polyvalente ruimte Den Hangar op het
Douaneplein.

Goedgekeurd

5.

FINANCIËN-BELASTINGEN. Invoering van het retributiereglement voor het
gebruik van de polyvalente ruimte, Den Hangar, met ingang van 1 april 2018
en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

6.

SPORT. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van
schoolsportinfrastructuur tussen de stad en BA campus Pitzemburg en BS Hof
Van Nassau.

Goedgekeurd
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7.

PREVENTIE. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de
vzw het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) in het
kader van de uitvoering van het Europese project clubondersteuning voor
maatschappelijk geëngageerde sportclubs.

Goedgekeurd

8.

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring van de toetreding tot de vernieuwde
burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.

Goedgekeurd

9.

INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID. Goedkeuring aanpassingen aan het
informatieveiligheidsbeleid stad en Sociaal Huis Mechelen in het kader van de
nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Goedgekeurd

10.

SOCIALE TEWERKSTELLING. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor
2018-2019 met Ecoso vzw.

Goedgekeurd

11.

MOBILITEIT. Goedkeuring overeenkomst 'Opstart cambio autodelen in wijken
buiten centrum Mechelen', voor de periode van 1 april 2018 tot 31 maart
2019.

Goedgekeurd

12.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring termijnverlenging voor definitieve
vaststelling RUP Komet.

Goedgekeurd

13.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring overeenkomst met de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen voor de aankoop door de Stad van een perceel
grond gelegen Stationsplein en een perceel grond gelegen Kriekerijveld, in het
kader van de heraanleg van het dorpshart van Hombeek.

Goedgekeurd
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14.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring huurovereenkomst voor de portierswoning
Tivoli, Antwerpsesteenweg 96.

Goedgekeurd

15.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring beëindiging van het recht van opstal en
erfdienstbaarheden voor een perceel grond, gelegen Edgard Tinellaan
Mechelen.

Goedgekeurd

16.

VASTGOEDBELEID. Goedkeuring openbare verkoop van een pastorij, gelegen
Pastoor de Heuckstraat 2 te Leest.

Goedgekeurd

17.

OPENBARE WERKEN. Goedkeuring wijze van gunnen volgens de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van het
aanbestedingsdossier MST.TO.070 met besteknummer 60/02/14/00474
"afwerkingsdossier tangent, bijkomende fietsinfrastructuur, aanliggende
wegenis en groenaanleg" van het stationsproject.

Goedgekeurd

18.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure van
de openbare procedure, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek nr. 2018-OO-OD-351, inzake de opdracht "aanleg fietsinfrastructuur
Mechelen".

Goedgekeurd

19.

OPENBARE WERKEN. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure van
de openbare procedure, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek nr. 2018-OO-OD-329, inzake de opdracht "onderhoud asfalt en
voetpaden 2018".

Goedgekeurd

20.

MONUMENTENZORG. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure van
de openbare procedure, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek 2018-OO-MZ-322, inzake de restauratiewerken, aanpassingswerken en
technieken Oude Stadsfeestzaal Mechelen.

Goedgekeurd
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21.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)
3)

Oproeping huidige titularissen van de ambten van stadssecretaris en OCMWsecretaris om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur,
overeenkomstig art. 583, §1 van het decreet lokaal bestuur.
Vaststelling tijdigheid en ontvankelijkheid kandidaturen ambt algemeen directeur.
Voorzien wervingsreserve functie algemeen directeur, met opname van de niet
aangestelde functiehouder, overeenkomstig art. 589, §3 van het decreet lokaal
bestuur.

Goedgekeurd

22.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)
3)

Oproeping huidige titularissen van de ambten van financieel beheerder bij de stad
en het OCMW om zich kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur,
overeenkomstig art. 583, §1 van het decreet lokaal bestuur.
Vaststelling tijdigheid en ontvankelijkheid kandidaturen ambt financieel directeur.
Voorzien wervingsreserve functie financieel directeur, met opname van de niet
aangestelde functiehouder, overeenkomstig art. 589, §3 van het decreet lokaal
bestuur.

Goedgekeurd

23.

PERSONEELSBELEID.
1)
2)

Vaststelling functiebeschrijving voor het ambt van algemeen directeur.
Vaststelling functiebeschrijving voor het ambt van financieel directeur.

Goedgekeurd
Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan
de agenda toegevoegd:

24.

Voorstel van P. Princen: Zorgsticker.

Voorstel gemeenteraadslid Princen goedgekeurd.
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